
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від  17.11.2021 № 8/20-7 
         м.Покровськ 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 18.12.2020 № 8/1-29 «Про утворення  

постійних депутатських комісій  

Покровської міської ради і затвердження їх складу» 

 

 

 У зв`язку з набуттям депутатських повноважень                      

Бондарчука Кирила Ігоровича, Долгої Анастасії Геннадіївни,                  

Кіктєва Ігоря Олександровича, а також на підставі ст.114 Регламенту 

Покровської міської ради Донецької області 8 скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020    № 8/1-28, керуючись ст. 26, 47, 59, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/1-29  

«Про утворення постійних депутатських комісій Покровської міської ради і 

затвердження їх складу», виклавши додаток до рішення в новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської 

ради  Іваньо Н.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Р.В.Требушкін 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення міської ради 
від 17.11.2021 №_8/20-7 

(в новій редакції) 

 

СКЛАД 

постійних депутатських комісій міської ради 

 

 

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, гласності та 

депутатської діяльності,  забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів 

Тришкін Дмитро Володимирович            - голова комісії 

Погодін Михайло Олегович             - член комісії 

Павлюкович Світлана Миколаївна            - член комісії 

Долга Анастасія Геннадіївна                       - член комісії 

 

Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики 

Харчевна Олена Володимирівна   - голова комісії 

Блинов Анатолій  Васильович   - член комісії 

Скляр Олександр Іванович    - член комісії 

Баєвська Надія Миколаївна    - член комісії 

Солоха Сергій Юрійович    - член комісії 

Костенніков Євген Іванович    - член комісії 

Новак Андрій Михайлович     - член комісії 

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту 

Циганок Іван Іванович     - голова комісії 

Косов Сергій Олександрович    - член комісії 

Остряніна Інесса Леонідівна    - член комісії 

Коваленко Ольга Олександрівна   - член комісії 

Добреля Олена Вікторівна             - член комісії 

 

Постійна комісія з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, 

духовність) 

Требушкіна Вікторія Миколаївна   - голова комісії 

Полюшко Наталія Степанівна   - член комісії 

Бондарчук Кирило Ігорович    - член комісії 

Воробйова Ирина Михайлівна   - член комісії 

Тарасенко Ольга Георгіївна    - член комісії 

 



 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інженерної інфраструктури міста 

Хижняк Володимир Олексійович   - голова комісії 

Моденко Алла Юріївна     - член комісії 

Федоров Анатолій Іванович    - член комісії 

Моісеєнко Сергій валерійович   - член комісії 

Швайко Олександр Олександрович   - член комісії 

Гуріненко Юлія Геннадіївна    - член комісії 

Кіктєв Ігор Олександрович    - член комісії 

 

 

Постійна комісія з питань містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

Альохіна Тетяна Миколаївна    - голова комісії 

Гаврильченко Галина Олександрівна  - член комісії 

Артьомов Дмитро Юрійович    - член комісії 

Оріщенко Денис Сергійович    - член комісії 

Сбітнєва Наталія Миколаївна    - член комісії 

 

Постійна комісія з питань розвитку малого та середнього бізнесу,  

транспорту та дотримання законодавства про працю 

 

Андрійченко Сергій Сергійович   - голова комісії 

Красний Геннадій Васильович    - член комісії 

Радченко Тетяна Миколаївна    - член комісії 

Беліневич Павло Вадимович    - член комісії 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.Іваньо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 18.12.2020 № 8/1-29 «Про утворення  

постійних депутатських комісій  

Покровської міської ради і затвердження їх складу» 

. 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом забезпечення діяльності міської ради 

 

Начальник відділу                 Ж. Крамарова 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів                                                                     В.Пишна 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань місцевого  

самоврядування, гласності та  

депутатської діяльності,  забезпечення  

громадського порядку, дотримання законності,  

охорони прав, свобод та законних інтересів            Д.Тришкін 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                               Н.Іваньо  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 8/1-29 «Про 

утворення постійних депутатських комісій Покровської міської ради і 

затвердження їх складу» 

 

 

У зв`язку з набуттям депутатських повноважень Бондарчука Кирила 

Ігоровича, Долгої Анастасії Геннадіївни, Кіктєва Ігоря Олександровича, а також на 

підставі ст.114 Регламенту Покровської міської ради Донецької області 8 

скликання, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 8/1-28, 

керуючись ст. 26, 47, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

вносяться зміни до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/1-29 «Про утворення 

постійних депутатських комісій Покровської міської ради і затвердження їх 

складу». 

 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності  

міської ради          Ж. Крамарова 

 


